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Προτεινόμενη διάρκεια:
Μία ημέρα - 8 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται:
• Σε Στελέχη Λογιστηρίου
• Σε Στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης
• Σε Οικονομικούς Αναλυτές

Το σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισάγει του
συμμετέχοντες με κατανοητό και πρακτικό τρόπο 
στην αναγνώριση των αναβαλλόμενων φορολογικών
υποχρεώσεων και απαιτήσεων σύμφωνα 
με το Δ.Λ.Π. 12.
Πιο συγκεκριμένα, μετά το πέρας του σεμιναρίου 
οι συμμετέχοντες θα:
• Κατανοούν την έννοια των αναβαλλόμενων

φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
• Κατανοούν την έννοια των εκπεστέων προσωρινών

διαφορών
• Κατανοούν τις μεθόδους αναγνώρισης των

αναβαλλόμενων φόρων

Μεθοδολογία
Σχετικά με βασικές έννοιες όπως οι εκπεστέες
προσωρινές διαφορές, αναβαλλόμενες απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις και αχρησιμοποίητες φορολογικές
ζημίες, χρησιμοποιούνται σύγχρονα παραδείγματα,
τεχνικές και μελέτες περιπτώσεων (case studies). 
Η εργαστηριακή μορφή του σεμιναρίου, βοηθά αφενός
στην καλύτερη αφομοίωση των τεχνικών και αφετέρου
καθιστά την εκπαιδευτική διαδικασία ευχάριστη και
κατανοητή ακόμα και σε στελέχη που δεν είχαν ποτέ
επαφή με τα οικονομικά θέματα.

Αναγνώριση Αναβαλλόμενων Φόρων
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.12 (IAS 12)
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Εκπεστέες Προσωρινές Διαφορές

• Συνενώσεις επιχειρήσεων
• Περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στην εύλογη

αξία
• Υπεραξία
• Αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας

υποχρέωσης 
• Αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες και

αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί φόροι
• Επανεκτίμηση των μη αναγνωρισμένων αναβαλλόμενων

φορολογικών απαιτήσεων
• Αναγνώριση του αναβαλλόμενου φόρου
• Στοιχεία πιστούμενα ή χρεούμενα απ’ ευθείας στα ίδια

κεφάλαια 
• Αναβαλλόμενος φόρος που προκύπτει από συνένωση

επιχειρήσεων
• Αναγνώριση του αναβαλλόμενου φόρου στα

αποτελέσματα της χρήσεως
• Αναβαλλόμενος φόρος που απορρέει από αμοιβές που

καθορίζονται από την αξία μετοχών
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